
U C H W A Ł A     NR V/23/2015 
Rady Gminy Rudniki  

z dnia 3 marca 2015 roku 
 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfr yzacji, 
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę oraz zniesienie urzędowych 

nazw miejscowości w Gminie Rudniki  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia  
29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  
/Dz. U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1612 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala: 
 

§ 1 
 
Postanawia się wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody 
Opolskiego, z wnioskiem o:  

1. zmianę urzędowej nazwy miejscowości Brzeziny, rodzaj – kolonia, identyfikator 
miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT 
–  0144740, na nazwę Brzeziny Cieciułowskie, rodzaj – kolonia, 

2. zniesienie nazwy miejscowości Poduchowne-Kolonia, rodzaj – część wsi Rudniki, 
identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 
kraju TERYT – 0145135. 

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych 
mieszkańców wsi Brzeziny konsultacją społeczną oraz otrzymaniem opinii Starosty 
Oleskiego.  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

 

 

 

 



            Załącznik do uchwały   
         Nr V/23/2015 

                  Rady Gminy Rudniki 
             z dnia 3 marca 2015 roku 

 
 

Rudniki, dnia ........... 2015 roku 
GKR.0113.1.2015 
 
 

   Pan Andrzej Halicki 

         Minister Administracji i Cyfryzacji 

za pośrednictwem  

           Pana Ryszarda Wilczyńskiego 

         Wojewody Opolskiego 

 

WNIOSEK 

 

Rada Gminy Rudniki na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.  
z 2003 roku Nr 166,  poz. 1612 z późn. zm.) zwraca się o zmianę urzędowej nazwy 
miejscowości Brzeziny na Brzeziny Cieciułowskie oraz o zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości Poduchowne-Kolonia w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich 
części wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 13 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 200 z późn. zm.).  
   

Dążąc do uregulowania spraw, związanych z nazewnictwem miejscowości 
występujących na terenie Gminy Rudniki, dokonano analizy zgodności nazewnictwa 
miejscowości wraz z określeniem ich rodzajów, biorąc pod uwagę wykaz urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce, wprowadzony w życie Rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 200 z późn. zm.), jak 
również wykaz miejscowości na terenie Gminy Rudniki wygenerowany z prowadzonego 
przez GUS systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, będących częścią Krajowego 
Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.   

 
 W w/w wykazach funkcjonuje nazwa miejscowości Brzeziny. Tymczasem faktycznie 
w Gminie Rudniki od zawsze funkcjonuje nazwa Brzeziny Cieciułowskie, co znajduje 
odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach osób tam zamieszkałych, tj. aktach Urzędu 
Stanu Cywilnego, dowodach osobistych, ewidencji ludności, prawach jazdy, na znakach 
drogowych, a także w obiegu publicznym stosowanym przez instytucje i miejscową ludność.   
  

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części figuruje nazwa miejscowości 
Poduchowne-Kolonia, rodzaj-część wsi Rudniki. Nie jest ona używana w obiegu urzędowym. 
Nigdy nie była stosowana, nie został określony jej obszar i fizycznie nie istnieje. W związku 
z powyższym zniesienie urzędowej nazwy w/w części miejscowości jest uzasadnione.  



 Z uwagi na powyższe konieczne jest ujednolicenie stanu faktycznego ze stanem 
prawnym.    
                                                                                                    

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku 
z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych, procedury związane ze zmianą nazwy i rodzaju miejscowości 
wymagają przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, których zmiany dotyczą.  

 
Na podstawie uchwały nr IV/17/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących 
zmiany urzędowej nazwy miejscowości oraz Zarządzenia nr 0050.21.2015 Wójta Gminy 
Rudniki z dnia 26 lutego 2015 roku powołano Komisję Konsultacyjną do przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny. Konsultacje polegały na wypełnieniu 
formularza ankiety, dostarczonego do miejsca zamieszkania osób uprawnionych do wzięcia 
udziału w konsultacjach. Wzór formularza został określony jako załącznik do w/w uchwały.  

 
Mieszkańcy miejscowości Brzeziny mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Czy 

jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości „Brzeziny” na „Brzeziny Cieciułowskie”? 
poprzez udzielenie właściwej ich zdaniem odpowiedzi w formie zaznaczenia: „TAK”, „NIE” 
bądź „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

Według stanu na dzień 31 stycznia 2015 roku na terenie miejscowości Brzeziny 
uprawnionych do głosowania było 56 osób. W konsultacjach wzięło udział 48 osób, co 
stanowi 86 % uprawnionych do głosowania. 

Podsumowując ankietę: za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Brzeziny” na 
„Brzeziny Cieciułowskie” opowiedziały się 42 osoby, sprzeciwiło się 6 osób, nikt nie 
wstrzymał się od odpowiedzi. Ankiety nie zwróciło 8 osób uprawnionych do głosowania. 

 
W związku z brakiem lokalizacji miejscowości Poduchowne-Kolonia, rodzaj-część 

wsi Rudniki, i co za tym idzie brakiem osób zamieszkałych na terenie w/w miejscowości, 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami nie było konieczne. 

Nazwa Poduchowne-Kolonia w rzeczywistości nie występuje, nie został określony 
obszar miejscowości której nazwa ta dotyczy, w związku z czym nie można załączyć do 
wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 5 w/w ustawy mapy topograficznej z zaznaczonymi 
granicami miejscowości Poduchowne-Kolonia,  rodzaj-część wsi Rudniki. Nie wiadomo jaką 
część Rudnik można przypisać do w/w nazwy, dlatego załączona mapa topograficzna 
obejmuje obszar całej miejscowości Rudniki bez jednoznacznego zaznaczenia. 

 
Pismem znak GKR.0113.1.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku Wójt Gminy Rudniki 

wystąpił do Starosty Oleskiego – organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki 
gruntami  
o wyrażenie opinii w sprawie zniesienia oraz zmiany nazwy urzędowych nazw miejscowości. 
Zgodnie z treścią pisma znak GKM-I.6621.9.2015 z dnia 13.02.2015 roku Starosta 
pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany. 

 
Zmiana urzędowej nazwy miejscowości Brzeziny na Brzeziny Cieciułowskie nie 

pociągnie za sobą skutków finansowych dla mieszkańców oraz dla Gminy. Mieszkańcy tej 
miejscowości od zawsze używają nazwy Brzeziny Cieciułowskie. Funkcjonuje ona w 
powszechnym użytkowaniu do dzisiaj. Mieszkańcy tej miejscowości są pod tak brzmiącą 
nazwą zameldowani, widnieje ona w dowodach osobistych i wszystkich innych dokumentach, 
a także na znakach drogowych. 

 



Zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Poduchowne-Kolonia jako części wsi 
Rudniki również nie wpłynie na sytuację finansową i prawną mieszkańców gminy, bowiem w 
żaden sposób nazwa ta nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

 
 Wobec powyższego mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania 

i używania nazw miejscowości w gminie Rudniki Rada Gminy Rudniki wnosi o  zmianę 
urzędowej nazwy miejscowości Brzeziny na Brzeziny Cieciułowskie oraz o zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Poduchowne-Kolonia. 
 
 
 
 
Załączniki do wniosku: 
 
1. Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 roku  w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
o zmianę oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Rudniki. 

2. Pozytywna opinia Starosty Powiatu Oleskiego. 
3. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczoną granicą miejscowości Brzeziny Cieciułowskie. 
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z obszarem miejscowości Rudniki. 
5. Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących zmiany 
urzędowej nazwy miejscowości. 

6.  Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki nr 0050.21.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie  
    przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących  
    zmiany urzędowej nazwy miejscowości oraz określenia wzoru protokołu zawierającego wyniki  
    konsultacji. 
 
 


